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Kdo je Skupina Perutnina Ptuj
Smo mednarodna skupina podjetij. Naš osnovni namen je priprava naravne, zdrave in okusne
hrane. Kot odgovorni posamezniki in kot podjetje si postavljamo najvišje standarde glede
kakovosti, sledljivosti, varnosti in ekologije. Združuje nas predanost popolnosti. Osnovna
dejavnost je perutninarstvo, ki danes predstavlja 90 odstotkov realizacije skupine.
V zadnjem desetletju je Skupina Perutnina Ptuj podvojila svoj obseg priprave in prodaje živil,
po katerih dnevno posega 2 milijona potrošnikov. Uspešno se širi in utrjuje svojo pozicijo na
trgih držav EU, trgih nekdanje Jugoslavije in drugih trgih, kar predstavlja zavidljivo rast in
trdno socialno varnost za več kot 3.600 zaposlenih ter 500 zadružnikov.
Zato že vrsto let tudi sooblikujemo dogodke ter projekte, s katerimi pripomoremo k bolj
razgibanemu življenjskemu slogu in h kakovostnejšemu življenju nasploh. Svojo družbeno
odgovorno držo dokazujemo s podporo številnim športnim, kulturnim, humanitarnim in
okoljevarstvenim projektom.
Cilj Skupine Perutnina Ptuj:
Do leta 2013 postati najpomembnejši proizvajalec perutninskega mesa in perutninskih
izdelkov iz srednje in jugovzhodne Evrope.
Skupino Perutnina Ptuj danes sestavlja 20 družb v sedmih državah (Slovenija, Hrvaška, Bosna
in Hercegovina, Srbija, Romunija , Makedonija in Avstrija), kar je zanesljiva osnova za
doseganje poslanstva, vizije in cilja družbe.
Vizija in poslanstvo:
Življenje sodobne družine bogatimo z okusom narave. S skrbnim ravnovesjem tradicije,
narave in najsodobnejše tehnologije prispevamo k boljšemu življenju posameznika, lokalnega
okolja in družbe v celoti.
Povsod, kjer cenijo naraven okus, bomo prvi.
Osvajamo s kakovostjo in družabnostjo.
Smo inovativni ustvarjalci varnih in zdravih prehrambnih navad.
Poslovno področje, proizvod:
Stalno izboljševanje storitev in proizvodov je bistven element našega razmišljanja.
Naša prednost je znanje, ki ga nenehno izpopolnjujemo. Svoj razvoj smo povezali s

sodobnimi tehnologijami.
Nenehno si prizadevamo za izboljšanje kakovosti in produktivnosti v vseh procesih. Pri tem
posebej postavljamo v ospredje kakovost, varnost in sledljivost.
Perutninarstvo zajema pripravo živil iz perutninskega mesa v Sloveniji, na Hrvaškem, v Bosni
in Hercegovini in v Srbiji ter pripravo živil iz puranjega mesa v Sloveniji. Naši izdelki so
produkti iz perutninskega mesa, marinirano meso in izdelki, klobasni izdelki in pripravljeni
izdelki.
Dopolnilne dejavnosti skupine, ki predstavljajo 10 odstotkov realizacije, so: poljedelstvo,
vinarstvo, gostinstvo, gradbene storitve in upravljanje nepremičnin.
Ključne stranke:
Naše ključne stranke so naši zvesti potrošniki, institucionalni kupci in trgovske verige.
Kaj nudimo:
Delo poteka v dinamičnem okolju, timsko delo in samoiniciativnost v okviru strategije
podjetja, možnost poklicnega in osebnega razvoja, delo v tujini ter prijazne razmere za delo.
Kaj pričakujemo:
Kandidate z univerzitetno izobrazbo, z aktivnim znanjem vsaj enega tujega jezika, z veseljem
do dela v živilstvu, z visoko mero samoiniciativnosti in razvitim čutom za timsko delo, ki
bodo z nami delili vizijo podjetja.

Več o nas lahko najdete na spletnih straneh http://www.perutnina.com

